
 53-64، 1400، بهار 1شماره بیست و يكم، سال، استثنايي فصلنامه كودكان

 

آوری تحصیلی در رابطه نقش میانجی تاب

بین خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری 

 آموزان با ناتوانی یادگیریتحصیلی دانش

 

 

 2و دکتر ساناز عینی 1دکتر سجاد بشرپور

 
  18/12/1399تجدیدنظر:                         2/6/1399تاریخ دریافت.: 

 14/2/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده
آموزان با ناتواني يادگیری در سازگاری كه دانشجايياز آن هدف:

بررسي نقش هدف پژوهش حاضر با رو ايناز، تحصیلي مشكل دارند

 آوری تحصیلي در رابطه بین خودكارآمدی تحصیلي بامیانجي تاب

 روش:. آموزان با ناتواني يادگیری انجام شدسازگاری تحصیلي دانش

نفر  160، تعداد ادالت ساختاریمعتوصیفي و از نوع پژوهش  نيدر ا

 یبرا .شد انتخابهدفمند  عنوان نمونهبه آموز با ناتواني يادگیریدانش

پرسشنامه سازگاری تحصیلي )سینها و سینگ، ها از داده یآورجمع

ايلروی و بانتینگ، (، پرسشنامه خودكارآمدی تحصیلي )مک1993

استفاده  (2009آوری تحصیلي )ساموئلز و وو، مقیاس تابو ( 2002

( SEM) یمعادالت ساختار يابياز مدلها با استفاده شد. سپس داده

 .شدند لیو تحل هيتجز Lisrel 8.8و  SPSS23افزار نرم لهیوسبه

آمده مدل علّي رابطه بین دستهبراساس نتايج ب ها:یافته

آوری تحصیلي و سازگاری تحصیلي خودكارآمدی تحصیلي، تاب

های مختلف برازش اتواني يادگیری براساس شاخصآموزان با ندانش

آوری تحصیلي بر سازگاری شد. خودكارآمدی تحصیلي و تاب تأيید

آموزان با ناتواني يادگیری اثر مستقیم دارند؛ همچنین تحصیلي دانش

آوری تحصیلي بر سازگاری تحصیلي تاب راهخودكارآمدی تحصیلي از 

(. P<05/0یر غیرمستقیم دارد )آموزان با ناتواني يادگیری تأثدانش

آوری تحصیلي بنابراين، خودكارآمدی تحصیلي و تاب گیری:نتیجه

آموزان با ناتواني يادگیری ايفا نقش مهمي در سازگاری تحصیلي دانش

های دادن اين دو مؤلفه به وسیله درمانكنند و هدف قرارمي

آموزان با تواند در افزايش سازگاری تحصیلي دانشمي شناختيروان

  ناتواني يادگیری مؤثر باشد.
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Abstract 
Objective: Since students with learning 
disabilities have problems in academic adjustment, 
the aim of the present study was to investigate the 
mediating role of academic resilience in relations 
between the academic self-efficacy and academic 
adjustment of students with learning disabilities. 
Method: In this descriptive study of structural 
equations, 160 students with learning disabilities 
were selected as a purposeful sample. Data were 
collected using the Academic Adjustment 
Questionnaire (Sinha and Singh, 1993), Academic 
Self-efficacy Questionnaire (McIllroy & Bunting, 
2002) and Academic Resilience Inventory (Samuels 
& Woo, 2002). Data were analyzed using structural 
equation modeling using the SPSS23 and Lisrel 8.8 
software. Results: Based on the results, the causal 
model confirmed the relationship between the 
academic self-efficacy, academic resilience and 
academic adjustment of students with learning 
disabilities based on different fitness indices. 
Academic self-efficacy and academic resilience 
have a direct effect on the academic adjustment of 
students with learning disabilities. Also academic 
self-efficacy has an indirect effect on the academic 
adjustment of students with learning disabilities 
through academic resilience (P<0.05). Conclusion: 
Academic self-efficacy and academic resilience 
play an important role in the academic adjustment 
of students with learning disabilities, and targeting 
these two components by psychological therapies 
can be effective in increasing the academic 
adjustment of students with learning disabilities. 
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 مقدمه

آموزان در ترين علت عملكرد ضعیف دانشعمده

است و هر  1های يادگیریمدرسه، مربوط به ناتواني

آموزان در دلیل تعداد زيادی از دانش همین ساله به

شوند فراگیری مطالب درسي با مشكل مواجه مي

 (.2019)ژانگ، لیو، ونگ، شیا، ژانگ، لیو و همكاران، 

وسیله تأخیر كلي در سراسر ناتواني يادگیری به

های تحصیلي و تفاوت در يادگیری اين مهارت

(. 2016شود )هولم و ستولینگ، ها مشخص ميمهارت

آموزان با ناتواني يادگیری با وجود اينكه از هوش دانش

عادی و ظاهر طبیعي برخوردارند به دلیل سطوح 

تر عمل پايین پردازش شناختي، در مدارس ضعیف

ای در كرده و همزمان مشكالت قابل توجه

عملكردهای ذهني، حافظه و توانايي حل مسئله تجربه 

. مشكالت (2015كنند )مكي، فلويد و روبرسون، مي

تحصیلي ناشي از ناتواني يادگیری، عملكرد تحصیلي و 

ثیر قرار أرا تحت ت روابط عاطفي در تعامالت خانوادگي

(. همچنین 2013دهد )لنچ، لوين و ولن، مي

ترين علت افت تحصیلي های يادگیری مهمناتواني

آموزان به اين است و هرساله تعداد زيادی از دانش

شوند ب درسي دچار مشكل ميعلت در فراگیری مطال

شده های انجامپژوهش براساس(. 2014)برگمن، 

اجتماعي )پاور  يادگیری از طرد آموزان با ناتوانيدانش

خودپنداره ضعیف )كلدنبرگ، وات  ،(2019و بارتلت، 

كمبود دوستان صمیمي )فلويد و  ،(2015و تررين، 

مدرسه  نفس پايین و اضطراب ( و عزت2017السن، 

نظر  براساس برند.( رنج مي2016لر و شارلت، )ماه

آموزان با ( بسیاری از دانش2010فريلیچ و شچمن )

ناتواني يادگیری، مشكالتي در سازگاری عاطفي و 

تحصیلي دارند كه اغلب در مدرسه ناديده گرفته 

زاده و محمد طور كه محمد امینشود و همانمي

ن با مشكالت آموزادادند دانش( نشان1397زاده )امین

آموزان بدون مشكالت يادگیری در مقايسه با دانش

يادگیری از نظر سازگاری تحصیلي و رشد اجتماعي 

های سازگاری در حوزه تری قرار دارند.در سطح پايین

كند از جمله سازگاری در انتقال گوناگون معنا پیدا مي

 به محیط يا موقعیت جديد، سازگاری در روابط بین

های آموزشي كه از آن گاری در موقعیتفردی و ساز

 (.2006شود )پیتوس، ياد مي 2به سازگاری تحصیلي

سازگاری تحصیلي عبارت است از توانايي فرد برای 

های آمدن با تقاضاهای محیط تحصیل و فعالیتكنار

( تعريفي دو 2003(. آلقرايتي )2015مدرسه )والكا، 

: بخش بخشي از سازگاری تحصیلي ارائه كرده است

اول شامل تعادل فردی و توافق با خود، توانايي 

درماندگي و  ،داخلي هایهحل و فصل مناقش ،رويارويي

بخش دوم شامل  ،میزان آزادی از استرس و اضطراب

يعني روابط با ، توافق فرد با محیط فیزيكي و اجتماعي

ديگران و مسائل و رويدادهای مختلف است )ياداک، 

2017.) 
تواند سازگاری مل شخصیتي كه مياز جمله عوا 

های يادگیری را در محیط آموزان با ناتوانيدانش

است.  3كند، خودكارآمدی تحصیلي تحصیلي تعديل

ترين عوامل مؤثر بر خودكارآمدی تحصیلي از اصلي

انجام تكالیف تحصیلي است )گاال، وود، تسوكاياما، 

 دهنده(. خودكارآمدی نشان2014هار، كیو و النجر، 

شكل باره كلي است كه يادگیرنده در هایانتظار

دهد و معتقد است كه موفقیت او را به ارمغان مي

نفس و اراده او را افزايش  اين باور عزت .آورد خواهد

(. تعبیرهای شناختي ما از 2017دهد )ياداک، مي

ما بر باورهای خودكارآمدی  هایها و شكستموفقیت

طور كارآمدی تحصیلي بهگذارد، خودثیر ميأبعدی ما ت

اش خاص به معنای قضاوت يادگیرنده درباره توانايي

آمیز به اهداف آموزشي است برای دستیابي موفقیت

 (.2016)مول، گبل، گوچ، لندرل و اسنولینگ، 

آموزاني كه خودكارآمدی تحصیلي باالتری دارند، دانش

سازگاری تحصیلي بهتری را تجربه خواهند كرد و از 

مند های سودمندتری برای يادگیری بهرهراهبرد

(. خودكارآمدی بر 2001شوند )تورس و سلبرگ، مي

های زندگي مثل تالش و پايداری در بسیاری از جنبه

گذارد و رويارويي با مسائل چالش برانگیز تأثیر مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 12

https://joec.ir/article-1-1354-fa.html


 53-64، 1400 بهار ،1شماره  بیست و یکم، سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

55 

شود آموزان ميموجب بهبود عملكرد تحصیلي دانش

دهند، جام ميكه افراد كاری را ان زماني(. 2018)شن، 

عقايد خودكارآمدی مقدار تالشي را كه به خرج 

دهند و مدت زماني كه اين تالش را در مدت بروز مي

دهند دهند، تحت تأثیر قرار ميناماليمات ادامه مي

طوری كه نتیجه (. همان2011)زيمرمن و شانک، 

( نشان 2018( و كامل )2017پژوهش لیران و میلر )

سازگاری تحصیلي رابطه مثبتي خودكارآمدی با ، داد

( نشان 1397دارد و همسو با آن پژوهش حاتمیان )

داری با سازگاری اداد خودكارآمدی و امید رابطه معن

(، 2013نتايج پژوهش كي و پیدگن ) تحصیلي دارند.

ايگبويدون،  -( و ويكتور2017راجان، هاريفا و پینیو )

( نشان داد كه 2020اونیشي و دومینیک )

كننده معنادار بینيآمدی تحصیلي پیشخودكار

( نشان داد 2015كاسیدی ) .استآوری تحصیلي تاب

آوری تحصیلي كه خودكارآمدی تحصیلي با تاب

 زمانآموزان با خودكارآمدی باال مرتبط است و دانش

مواجه با مشكالت تحصیلي  نسبت به مشكالت 

 آوری تحصیلي بیشتری را نشان دادند.شخصي تاب

های توان در رابطه با گروهيگری هم كه ميمتغیر د

هايي با نارسايي پذير تحولي از جمله گروهآسیب

است.  4آوریرشدی و ذهني مورد توجه قرار داد، تاب

شناسي های روانعنوان يكي از سازهآوری بهتاب

رواني افراد بازی  مثبت، نقش مهمي در سالمت

فرد  ای است كه در آنآوری پديدهتاب. كندمي

زای رغم وجود عوامل تنشبهرواني خود را  سالمت

مدت )حاد( يا بلندمدت )مزمن( رواني يا فیزيكي كوتاه

آوری (. تاب2015كند )كالش، مولر و توچر، حفظ مي

پذيری فراگیر در مقابل مشكالت، انعطاف 5تحصیلي

ها و شرايط چالش برانگیز دوران ها، ويژگياسترس

ستیابي به موفقیت و بهبود تحصیل بوده و سبب د

(. به 2015شود )كیلمیستر، عملكرد تحصیلي مي

آوری بیانگر ظرفیت يک ( تاب2014) اعتقاد ماستن

آمیز با اختالالتي پويا برای سازگاری موفقیتنظام 

است كه عملكرد، موجوديت يا فرايند رشد آن سیستم 

آور . بر همین اساس افرادی تابكندميرا تهديد 

شوند كه با وجود اينكه سازگاری آنها در مي محسوب

شده قرارگیرد، نتايج رشدی معرض تهديدات شناخته

(. سازگاری 2010آورند )سیچتي، دست مي مثبتي به

افزايش خودباوری و  ،ايجاد راهآموزان از در دانش

های موفقیت در يادگیرنده تقويت كردن فرصتفراهم

رسند كه كلید ور ميشود و يادگیرندگان به اين بامي

پیشرفت در گرو تالش و استفاده از راهبردهايي است 

كه تحت كنترل و اختیار خود آنان است. اين احساس 

تسلط بر شرايط و باور به دستیابي به موفقیت منجر 

به سازگاری تحصیلي و به دنبال آن عملكرد تحصیلي 

 (.2003شد )مارتین و مارش،  تری خواهدمطلوب

دمیرتاس، كارامان، فريمن،  -واتسون، ارمیسحاكتنیر، 

آوری ( نشان دادند كه تاب2018و همكاران ) كاماران

كننده مثبت قابل بینيو خودپنداره تحصیلي پیش

، تحصیلي بود. در همین راستا توجهي در سازگاری

( 2015لوكو، گودوين، مارويتز، میلز، هسو و كروتزر )

عناداری اری رابطه مآوری و سازگدادند بین تاب نشان

( و صدوقي 1397) وجود داشت. همچنین صنوبر

های خود به نتايج مشابهي ( نیز در پژوهش1397)

 . پیدا كردند دست

آموز با ناتواني يادگیری، وجود میزان باالی دانش
 شود. بههشداری برای نظام آموزش محسوب مي

همین دلیل يكي از اهداف اصلي آموزش و پرورش 
حفظ يک محیط تحصیلي سازنده برای ايجاد و 
يادگیری است تا بتوانند با  آموزان با ناتوانيدانش

كمترين تنش حداكثر استفاده را از مدارس عادی 
ببرند. در همین راستا با شناسايي عوامل شناختي و 

های مؤثری در جهت ارتقای توان گامفردی ميبین
سالمت و توانمندسازی آموزشي اين قشر از 

پژوهش حاضر با هدف  روازاينآموزان برداشت. شدان
بین  آوری تحصیلي در رابطهبررسي نقش میانجي تاب

تحصیلي  خودكارآمدی تحصیلي و سازگاری

 .(1)شكل  آموزان با ناتواني يادگیری انجام شددانش
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آموزان با ناتوانی لی با سازگاری تحصیلی دانشآوری تحصیلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصینقش میانجی تاب فرضی مدل  1شکل 

 یادگیری

 روش

 ناي گیری:جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه

 یو از نظر نحوه گردآور یمطالعه از نظر هدف، كاربرد

ي و از فیتوص هایپژوهش( از پژوهش طرح) هاداده

جامعه  .شوديمحسوب م نوع معادالت ساختاری

آموزان با ناتواني دانش تمامي راپژوهش  نيا یآمار

آموزی كننده به مراكز مشاوره دانشيادگیری مراجعه

وابسته به سازمان آموزش  LDپرورش و مراكز وآموزش

پژوهش  نمونه .ندداد لیتشك1399در سال و پرورش 

كه به  ندبود آموز با ناتواني يادگیریدانش 160شامل 

اولیای  رشيذ، با توجه به پی هدفمندریگصورت نمونه

و  شركت در پژوهش، در وهله اول برایآموزان دانش

جامعه  انیورود و خروج از م یهابودن مالکدارا

 (1ورود عبارتند از:  یهاانتخاب شد. مالک یآمار

های تشخیص اختالل ناتواني يادگیری براساس مالک

DSM-5 ،2های ديگر همراه با ( عدم وجود تشخیص

 خروج عبارتند از یها. مالکیریاختالل ناتواني يادگ

به  نداشتن( تمايل2ها؛ بودن پرسشنامهناقص( 1

اشاره  ديمورد انتخاب نمونه با درهمكاری با پژوهشگر. 

همبستگي حجم نمونه به  هایپژوهشدر كرد كه 

نفر  40نفر تا  5بین از حداقل ازای هر متغیر پیش

زايش افمنظور به (. 1396ت )دالور، پیشنهاد شده اس

ها در مقیاسو به دلیل وجود خرده اعتبار بیروني

گیری نفر به روش نمونه 160، بینمتغیرهای پیش

  شد.انتخاب  مندفهد

 

 ابزار 

ن ـاي :(AAQ) 6پرسشنامه سازگاری تحصیلي .1

 ( 1993ک )ـسینها و سین وسیلهبهپرسشنامه 

( 1377كرمي ) وسیلهبهدر ايران  كه ساخته شد

سؤالي، سه  60اين پرسشنامه  ترجمه شده است.

ری عاطفي، اكه برای تعیین سازگ داردمقیاس خرده

رود. برای آموزان به كار مياجتماعي و تحصیلي دانش

هايي كه گذاری اين پرسشنامه به پاسخنمره

نمره صفر و به ساير ، دهنده سازگاری استنشان

ها و سینک شود. سینها نمره يک داده ميپاسخ

و میزان  51/0زان روايي پرسشنامه را ( می1993)

 90/0ها و كل آزمون از مقیاسپايايي آن را برای خرده

ند. كوشكي، حسینقلي، فرزاد و كردگزارش 96/0تا 

( پايايي ابزار را به روش آلفای 1397افتخارزاده )

های سازگاری عاطفي، مقیاسكرونباخ برای خرده

و  80/0و  70/0، 75/0ترتیب اجتماعي و تحصیلي به

اند. الزم به ذكر است اعالم كرده 86/0سازگاری كل 

سؤال مرتبط با سازگاری  20كه در اين پژوهش فقط 

سؤال،  20است كه از بین اين  شدهتحصیلي استفاده 

به  15، 14، 13، 12، 9، 7، 5، 3، 2، 1هایسؤال

به باال  11شوند. نمره گذاری ميصورت معكوس نمره

اری تحصیلي خیلي ضعیف است. در سازگ دهندهنشان

پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه به روش آلفای 

 د.شبرآورد  82/0كرونباخ 

 خودكارآمدی تحصیلي

سازگاری 

 تحصیلي

آوری تاب

 تحصیلي
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اين  (ASEQ) 7پرسشنامه خودكارآمدی تحصیلي .2

( 2002ايلروی و بانتینگ )مک وسیلهبهپرسشنامه 

ها ماده است. ماده 10تهیه شده است و متشكل از 

از كامالً مخالفم ای براساس مقیاس لیكرت هفت درجه

( تنظیم شده است. امتیاز باال 7( تا كامالً موافقم )1)

در اين پرسشنامه به منزله خودكارآمدی تحصیلي 

طور معكوس به 9و  6، 5های ماده بیشتر است.

( 2002ايلروی و بانتینگ )شوند. مکگذاری مينمره

آلفای كرونباخ  ضريب اعتبار اين مقیاس را برپايه

به كردند. در پژوهش غالمعلي لواساني، محاس 81/0

( ضريب اعتبار 1389احمدی )آذر، اماني و مالخضری

دست ه ب 81/0مقیاس با استفاده از آلفای كرونباخ 

آمد و برای روايي سازه از تحلیل عاملي تأيیدی 

 02/0آمده )دستههای باستفاده شد كه شاخص

RMSEA=،99/0 GFI=   98/0و AGFI= )

ها را عاملي مقیاس با دادهناسب مدل تکبرازندگي م

نشان دادند. در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه به 

 دست آمد.ه ب 78/0روش آلفای كرونباخ 

برای سنجش  :(ARI) 8آوری تحصیليپرسشنامه تاب .3

از پرسشنامه ساموئلز  آموزانتحصیلي دانش آوریتاب

سنجي های روان( استفاده شد. شاخص2009و وو )

نژاد، آسیابي، سلطاني وسیلهبهين پرسشنامه در ايران، ا

كه در  شد( بررسي 1393ادهمي و توانايي يوسفیان )

سؤال بار  29سؤال،  40شده از تحلیل عاملي انجام

پرسشنامه، میزان  های. سؤالداشتندعاملي مناسب 

ای از درجه 5را با استفاده از طیف لیكرت  آوریتاب

سنجند. دامنه مي (5ا كاماًل موافق )( ت1كامالً مخالف )

 است كه 145تا   29نمره اكتسابي هر آزمودني بین 

باالتر است. روايي  آوریباالتر بیانگر تاب هایهنمر

ضريب  راه( از 2009ساموئلز و وو ) وسیلهبهپرسشنامه 

همبستگي و پايايي با استفاده از روش آلفای كرونباخ 

نژاد و لعه سلطانيگزارش شده است. در مطا 89/0

( پايايي آزمون با استفاده از آلفای 1393همكاران )

به  77/0تا 62/0سؤال در دامنه  29كرونباخ برای 

 اس به روش ـژوهش حاضر پايايي مقیـدر پ دست آمد.

 .ه استدست آمده ب 74/0آلفای كرونباخ 
در اين پژوهش روش گردآوری اطالعات به اين 

از كمیته فني و  صورت بود كه پس از كسب مجوز

پرورش شهرستان اردبیل، واخالقي سازمان آموزش

آموزی و مراكز ناتواني به مراكز مشاوره دانشنخست 

 160يادگیری شهرستان اردبیل مراجعه كرده و 

های ورود آموز با ناتواني يادگیری براساس مالکدانش

آموزان، انتخاب شد. سپس اهداف پژوهش برای دانش

بیان و رضايت كامل آنها جلب  ن مربوطالاولیا و مسئو

های سازگاری تحصیلي، شد. در مرحله بعد مقیاس

آوری تحصیلي به خودكارآمدی تحصیلي و تاب

 مورد در دهياطمینان ضمن آموزان ارائه شد. دردانش

 نمونه افراد ساختنآماده و اطالعات ماندنمحرمانه

 زا پژوهش در شركت برای رواني لحاظ از پژوهش

 رايج كدهای همچنین. بود پژوهش اين اخالقي نكات

 2 ،14،13 شامل پزشكي هایپژوهش در اخالق

 دانش پیشرفت جهت در هايافته از حاصل منافع)

 و ديني موازين با پژوهش هماهنگي) 20 كد ،(بشری

 و هاآزمودني رضايت) 24 ،3 ،1 كدهای و( فرهنگي

 .است شده رعايت پژوهش اين در( او قانوني نماينده

های ها، دادهآوری پرسشنامهنهايت بعد از جمعدر

 یساختار یههامعادل يابياز مدلخام با استفاده 

(SEMبه )افزار نرم لهیوسSPSS23  وLisrel 8.8 

عنوان خودكارآمدی تحصیلي به .شدند لیو تحل هيتجز

عنوان متغیر آوری تحصیلي به، تاببینپیش متغیر

آموزان با ناتواني تحصیلي دانش سازگاریو  میانجي

 عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند. به يادگیری

 هایافته

آموز با دانش 160 شامل مطالعهمورد آماری نمونه

 نفر( 90درصد ) 25/56. ناتواني يادگیری بود

 75/43سال و  10 تا 7 سني بازه در آموزاندانش

ل قرار سا 14تا  11نفر( در بازه سني  70درصد )

 25/51و  دختر( نفر 78) درصد 75/48 داشتند.

( نفر 38) درصد 75/23 نفر( پسر بودند. 82درصد )
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نفر(  122درصد ) 25/76و  غیردولتي هایرسهمد در

  .بودند تحصیل به مشغول دولتي هایمدرسهدر 

 1 های توصیفي متغیرهای پژوهش در جدوليافته

 ارائه شده است.
 

 یرهای پژوهشغمت یفتوص  1جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیرها
 -28/0 -23/0 05/9 01/3 19/10 سازگاری تحصیلي
 -11/0 76/0 96/135 66/11 44/26 خودكارآمدی تحصیلي

 -68/0 51/0 13/432 79/20 94/82 آوریتاب

آمده دسته، با توجه به مقدار ب1جدول  براساس

آوری ، خودكارآمدی تحصیلي و تابسازگاری تحصیلي

تر از آموزان با ناتواني يادگیری پايینتحصیلي در دانش

شده قدار چولگي مشاهدهمسطح متوسط قرار دارد. 

 ؛قرار دارد (-2، 2در بازه ) های پژوهشبرای متغیر

نرمال بوده و  های پژوهشلحاظ كجي متغیر يعني از

آنها كشیدگي  مقدار. همچنین متقارن است هاتوزيع آن

نشان موضوع اين  ؛قرار دارد (-2، 2در بازه ) نیز

از كشیدگي مطالعه های مورددهد توزيع متغیرمي

 .نرمال برخوردار است

به منظور بررسي رابطه بین متغیرهای پژوهش از 

ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد كه نتايج آن 

 ارائه شده است. 2در جدول 

 ی متغیرهای پژوهشماتریس همبستگ  2جدول 

 3 2 1 متغیر
   1 آمدی تحصیلي. خودكار1
  1 **670/0 وری تحصیليآتاب. 2
 1 **796/0 **829/0 . سازگاری تحصیلي3

05/0 P*<      01/0  P**< 

 ، بین سازگاری تحصیلي2با توجه به نتايج جدول 

آوری تحصیلي رابطه با خودكارآمدی تحصیلي و تاب

 (. همچنین بینP<01/0برقرار است )دار امثبت و معن

آوری رابطه مثبت و خودكارآمدی تحصیلي با تاب

 وجود دارد. ادارمعن

با استفاده از معادالت ساختاری  پژوهشدر ادامه 

مستقیم خودكارآمدی به بررسي اثر مستقیم و غیر

آوری تحصیلي بر گری تابتحصیلي با میانجي

مدل  .(1ودار )نم شودسازگاری تحصیلي پرداخته مي

های برازندگي و شاخص 2مفهومي پژوهش در نمودار 

 ارائه شده است. 3مدل در جدول 
 

 

 
 

 (استاندارد حالت در) پژوهش مدل آزمون  1 نمودار
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 (T-Value حالت در) پژوهش مدل آزمون  2 نمودار

 پژوهش مدل برازندگی هایشاخص  3 جدول

 ید است.أيت ی و برازش مورددارامعنی هاشاخص نظر از پژوهش   گفت كه مدل توانيم آمدهدستبهبا توجه به نتايج 
 پژوهش مدل ساختاری هایهمعادل  4جدول 

اثر مستقیم متغیر  4با توجه به جدول 

سازگاری تحصیلي، مثبت بر  خودكارآمدی تحصیلي

معنادار است؛ همچنین خودكارآمدی تحصیلي اثر 

آوری تحصیلي دارد. دار روی تابامستقیم مثبت و معن

 بر آوری تحصیليتاب متغیر قیممست همچنین اثر

 .استمعنادار و  مثبت سازگاری تحصیلي،

خودكارآمدی  اثر غیرمستقیمبررسي  برای

گری تحصیلي بر سازگاری تحصیلي با میانجي

از آزمون تست سوبل استفاده شده آوری تحصیلي تاب

كاربرد در است. آزمون سوبل يكي از رويكردهای پر

مربوط به نقش میانجي يک  هایهقبول يا رد فرضی

ده است. شارائه  5كه نتايج آن در جدول  استمتغیر 

 راهاز  میرمستقیغبرای تعیین شدت اثر همچنین 

كه  شوديماستفاده  VAF9ی به نام اآمارهمیانجي از 

چه اين هر و كنديمرا اختیار  1تا  0مقداری بین 

 ریتأثبودن تریقوباشد، نشان از  ترکينزد 1مقدار به 

اين مقدار اثر غیرمستقیم به اثر  درواقعمیانجي دارد. 

  .سنجديمكل را 
 تحصیلی آوریگری تابخودکارآمدی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی با میانجیمستقیم غیر هاینتایج تحلیل اثر  5جدول 

-T فرضیه پژوهش

sobel 

ضریب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه آزمون VAF آماره

خودكارآمدی 

 ليتحصی

 

آوری تاب

 تحصیلي

 

سازگاری 

 تحصیلي
 تأيید 35/0 29/0 45/4

 

 نتیجه قبول بازه قابل مقدار نام شاخص

d f

2

 

 قبول قابل 3كمتر از  26/2

RMSE 074/0 
 08/0خوب: كمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
 خوب

CFI 94/0  قبول قابل 90/0بیشتر از 

NFI 95/0 قبول قابل 90/0 از بیشتر 
GFI 88/0 قبول قابل 80/0 از بیشتر 

 داریامعن خطای استاندارد Tمقدار  ضرایب مسیر متغیرها
 دارامعن 088/0 00/11 54/0 سازگاری تحصیلي   خودكارآمدی تحصیلي
 دارامعن 073/0 34/11 67/0 آوری تحصیليتاب  خودكارآمدی تحصیلي

 دارامعن 100/0 96/8 44/0 سازگاری تحصیلي  آوری تحصیليتاب
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تي سوبل( ) میرمستقیغ با توجه به میزان آماره تي

( -96/1 &96/1بین متغیرهای باال كه خارج از بازه )

مستقیم متغیرهای خودكارآمدی است؛ فرضیه اثر غیر

شود. تحصیلي بر سازگاری تحصیلي پذيرفته مي

رهای خودكارآمدی تحصیلي عالوه بر اثر بنابراين متغی

 آوریتاب راهمستقیم و از طور غیرمستقیم، به

 گذارند.ثیر ميأنیز بر سازگاری تحصیلي ت تحصیلي

  VAF آمارهبرای  دهـآمدستبهبا توجه به میزان 

خودكارآمدی  ریتأثدرصد  35كه  شوديممشاهده 

 آوریتاب راهاز بر سازگاری تحصیلي  تحصیلي

 د. شوتبیین  توانديم حصیليت

 گیرینتیجهبحث و 

آوری بررسي نقش میانجي تابپژوهش حاضر با هدف 

 تحصیلي در رابطه بین خودكارآمدی تحصیلي و

آموزان با ناتواني يادگیری سازگاری تحصیلي دانش

شد. نتايج حاصل نشان داد كه الگوی مفهومي  انجام

رآمدی پیشنهادی مطالعه، مبني بر رابطه خودكا

آموزان با ناتواني تحصیلي با سازگاری تحصیلي دانش

آوری تحصیلي يادگیری با توجه به نقش میانجي تاب

 از برازش مطلوبي برخوردار است. 

 میاثر مستق ریمس لیتحل جيبا توجه به نتا

سازگاری تحصیلي  بر خودكارآمدی تحصیلي

 مثبت و معنادار بود. آموزان با ناتواني يادگیریدانش

(؛ تورس و 1397های حاتمیان )اين نتايج با پژوهش

( 2018( و كامل )2018(؛ شن )2001سلبرگ )

توان گفت كه در تبیین نتايج مي همسو بود.

ترين عوامل مؤثر بر خودكارآمدی تحصیلي از اصلي

(. 2014انجام تكالیف تحصیلي است )گاال و همكاران، 

 ايجاد ف،اهدا تعیین در باال خودكارآمدی با افراد

 دانش، برخورد كسب برای قوی شناختي سازوكارهای

 دشوار شرايط برابر در مقاومت و تحصیلي هایچالش با

دارند  بیشتری تحصیلي اشتیاق و كنندميبهتر عمل 

(. در مقابل احساس 2017)استابس و ماينرد، 

های منفي ايجاد خودارزيابي راهاز  خودكارآمدی پايین

ناتواني، منجر به احساس  و احساس درماندگي و

كیپ و -شود )بالتز، هافمنافسردگي و اضطراب مي

رود با افزايش میزان (. بنابراين انتظار مي2010اليان، 

آموزان با ناتواني خودكارآمدی تحصیلي دانش

يادگیری، سازگاری و عملكرد تحصیلي آنان نیز 

افزايش پیدا كرده و آمادگي و استقامت بیشتری را 

آموزان با ناتواني يادگیری با ه ساير دانشنسبت ب

 عبارت به؛ خودكارآمدی تحصیلي پايین نشان دهند

آموزان با ناتواني يادگیری كه احساس ديگر دانش

ای به تا اندازه، خودكارآمدی تحصیلي بااليي دارند

 دلیلهای خود و تا حدی به اعتماد به تواناييدلیل 

و ديدگاه  اندده تلقي كردهكنناينكه دنیا را كمتر تهديد

برای مقابله با  خود هایتری به تواناييمثبت

سازگاری تحصیلي بهتری ، های تحصیلي دارندچالش

 .دهنداز خود نشان مي

 میاثر مستق ریمس لیتحل جيبا توجه به نتا

آموزان سازگاری تحصیلي دانش بر آوری تحصیليتاب

. يافته اين مثبت و معنادار بود با ناتواني يادگیری

قسمت از پژوهش با پژوهش لوكو و همكاران 

(؛ صنوبر 2018(؛ حاكتنیر و همكاران )2015)

همسو است. در تبیین  (1397( و صدوقي )1397)

آوری فرايند توانايي يا تابتوان گفت كه اين يافته مي

و پیامد سازگاری موفق با شرايط تهديدكننده است 

)ثرون  ی زندگي داردهانقش مهمي در مقابله با تنش

عنوان توانايي مقاومت در آوری بهتاب (.2014و ثرون، 

برابر استرس و بازگشت به تعادل طبیعي پس از تجربه 

(. 2015)والترز،  شودتعريف مي عوامل استرسزا

آوری نقش مهمي در بازگشت به تعادل اولیه يا تاب

نتیجه سازگاری  دارد.رسیدن به تعادل سطح باالتر 

 همچنین .كندت و موفق را در زندگي فراهم ميمثب

هم پیامد  تواندزندگي مي سازگاری مثبت در

عنوان پیشايند، سطح باالتری آوری باشد و هم بهتاب

آوری را سبب شود )گريكا، لیا، جورمان، از تاب

آوری باال به (. افراد با تاب2016ت، آئوسالندر و شور

ی تحصیلي بهتر از سازگار، دلیل عزت نفس باالتر

برخوردار بوده و عملكرد تحصیلي باالتری را از خود 
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آوری باال به دلیل دهند. همچنین افراد با تابنشان مي

شناختي، رويدادهای برخورداری از سرسختي روان

عنوان فرصتي برای يادگیری تلقي ناخوشايند را به

كرده و احساس كنترل بیشتری نسبت به رويدادهای 

زا و داشته و قادرند در شرايط استرس زندگي خود

نهايت به بحراني آرامش خود را حفظ كرده و در

پیدا سازگاری بهتر و پیشرفت تحصیلي باالتری دست 

 .كنند

آوری تابداد كه  نشان جينتاهمچنین نتايج 

و  خودكارآمدی تحصیلي نیرابطه ب توانديم تحصیلي

 ي يادگیریآموزان با ناتوانسازگاری تحصیلي در دانش

با  یمطور مستقكه به يپژوهش كند. گریيانجیرا م

وجود  ي، اما مطالعات، پیدا نشدباشد سوهم يجنتا ينا

د را از آنها استنتاج كر يجينتا ینچن توانيكه مدارند 

؛ راجان و 2015؛ كاسیدی، 2013)كي و پیدگن، 

ايگبويدون، اونیشي و  -؛ ويكتور2017همكاران، 

اشتن باورهای خودكارآمدی مثبت (. د2020نگورک، 

شود آوری در دانش آموزان ميباعث افزايش تاب

توان گفت (. در تبیین اين يافته مي2015)كاسیدی، 

كه خودكارآمدی يكي از عواملي است كه اثر مثبت 

آوری تحصیلي دارد؛ كننده بر حفظ تاببینيپیش

از خودكارآمدی تحصیلي باالتری  آورآموزان تابدانش

های خود آموزان به تواناييهستند؛ باور دانش برخوردار

در سازماندهي و انجام تكالیف درسي برای كنترل 

شرايط تحصیلي )خودكارآمدی تحصیلي( در تحمل، 

 هایپايداری و استقامت آنها نسبت به تكالیف و انتظار

زا در امور مربوط به تحصیل ساز و استرسمشكل

ايگبويدون، -دارد )ويكتورآوری تحصیلي( تأثیر )تاب

آموزان با ناتواني (. دانش2020اونیشي و نگورک، 

خودكارآمدی بیشتر نسبت  هایيادگیری دارای انتظار

آموزان با خودكارآمدی كمتر، احتمااًل بیشتر به دانش

های مناسب مشكالت و مسائل حلدر جستجوی راه

به عبارت ديگر، باور فرد به  ؛تحصیلي هستند

بودن، شناخت، نگرش، رفتار و عملكرد فرد را دتوانمن

ها به منظور در جهت استفاده از تمام ظرفیت

دهد. بنابراين در آوری در شرايط دشوار شكل ميتاب

آموزان با ناتواني يادگیری خودكارآمدی تحصیلي دانش

آوری تحصیلي باعث سازگاری تحصیلي در تاب راهاز 

 شود.آنها مي

های پژوهش حاضر نشان داد كه تهياف كلي، طوربه

آوری تحصیلي نقش خودكارآمدی تحصیلي و تاب

آموزان با مهمي در میزان سازگاری تحصیلي دانش

با توجه به  رواينازكنند. ناتواني يادگیری ايفا مي

دادن سطح باالی شیوع ناتواني يادگیری، هدف قرار

 ختيشناهای روانها و درماناين سه مؤلفه در آموزش

آموزان با تواند در افزايش سازگاری تحصیلي دانشمي

ناتواني يادگیری مؤثر باشد. اين پژوهش نیز مانند 

از جمله ، هايي مواجه بودها با محدوديتساير پژوهش

 بارهطالعه دركه اين م مسئله نياگرفتن نظردربا اينكه 

 یهاآن به گروه جينتا میتعم، شد انجام آموزاندانش

استفاده از ابزار  .انجام شود اطیبا احت ديبا گريد يسن

پژوهش بود،  نيا گريهای دتياز محدود زیپرسشنامه ن

 يگزارشدر ابزارهای خود رییچرا كه احتمال سوگ

شده و اديهای تيمحدود دنبال وجود دارد. به

شود در يم شنهادیمطالعه، پ نيا ييهای نهاافتهي

به  گریيد هایپژوهش نده،يآ يهای پژوهشطرح

در جوامع  رهایمتغ نيا نیشدن ارتباط بمنظور روشن

انجام شود تا ارتباط  های سني ديگرگروهآماری و 

طراحي و اجرای تر شود. شده روشنمطالعه رهاییمتغ

های بین در ديگر حوزههايي با متغیرهای پیشپژوهش

های كلي بنیادين و سازه هایتهمچون صف شخصیت

كردن متغیرهای هويتي و دموگرافیک شخصیت و وارد

هايي با كننده در پژوهشعنوان متغیرهای تعديلبه

توان از جمله حاضر، مي پژوهشاهداف هماهنگ با 

اين حوزه در  پژوهشگرانبنیادين برای  هایپیشنهاد

 باشد. يندههای آپژوهش

 هانوشتپی
1. learning disability 

2. academic adjustment 

3. academic self-efficacy 

4. resilience 

5. academic resilience 
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6. Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) 

7. Academic Self-Efficacy Questionnaire (ASEQ) 

8. Academic Resilience Inventory (ARI) 

9. variance accounted for 
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